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1. Inleiding

Met dit document nodigen we u uit voor de ledenvergadering, die gehouden 
wordt op D.V. dinsdag 14 juni 2022. U bent van harte welkom. 

In dit boekje vindt u de uitnodiging, agenda en de stukken (waaronder het door 
het bevoegd gezag vastgestelde jaarverslag 2021) voor de ledenvergadering van 
de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud 
Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede. We hebben alle benodigde 
informatie voor de ledenvergadering in één handzaam document samengevoegd.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid en de resultaten 
van het onderwijs aan de Stadhouder Willem III school in het afgelopen jaar. Het 
verslag van de toezichthouder is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
secretaris, de heer G. Jansen. Het verslag van de directeur-bestuurder en het 
financieel jaarverslag onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder de 
heer J. van der Tang.

Hoogachtend,
Namens bevoegd gezag en bestuur,

G.J. van Lent, voorzitter 
J. van der Tang, directeur-bestuurder

Geachte leden van de schoolvereniging,
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2. Uitnodiging ALV
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden op 

D.V. dinsdag 14 juni 2022

in de Stadhouder Willem III school aan de Veldhuizerbrink 24 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening door ouderling de heer G. van Steenbergen
2. Mededelingen
3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 29 juni 2021
4. Verslagen 2021

De verslagen over 2021 zijn bijgevoegd.

U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot de verslagen uiterlijk D.V. vrijdag 10 juni a.s. 
per e-mail te stellen aan de heer J. van der Tang, jvdtang@stwillem3ede.nl. 

5. Verkiezing leden bevoegd gezag
Aftredend zijn (in alfabetische volgorde): 
• De heer C.W. Kapaan
• De heer J. van Vulpen
Beiden stellen zich herkiesbaar.

Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor*:
• De heer C.W. Kapaan en de heer W. van ‘t Land 
• De heer H. Heijkoop en de heer J. van Vulpen

6. Pauze

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
8. Vaststelling verslagen 2021
9. Uitslag verkiezing bevoegd gezag
10. Rondvraag
11. Sluiting door de heer J. van der Tang

Namens het bevoegd gezag,
de heer G. Jansen, secretaris

*Een kort C.V. van de nieuwe kandidaten vindt u op de volgende pagina (in alfabetische volgorde).
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Naam Adres Leeftijd Kinderen op school 
(+aangemeld)

Functie Kerkverband 

2. H. Heijkoop Schaapsweg 113, Ede 37 3 Projectleider OGGiN  
Spoorstraat

1. W. van ‘t Land Enkalaan 64, Ede 32 1 Bouwkundig 
constructeur

GG
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3. Notulen ALV 
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 29 juni 2021  
in de zaal van Gereformeerde Gemeente Ede. Aanwezig: 34 leden

1. Opening 
De voorzitter, ouderling G.J. van Lent, heet iedereen 
welkom. Hij laat zingen psalm 95: 4, leest Openbaringen 
3: 14 t/m 22 en gaat voor in gebed.

In zijn openingswoord stelt hij de vraag of wij wel 
voldoende beseffen en waarderen welke voorrechten 
wij nog hebben. Wij mogen er nog zijn en het is Gods 
trouw dat we mochten herdenken dat de school 50 
jaar bestaat. Ondanks alle zorgen om ons heen, de 
aanvallen op alles wat te maken heeft met Gods Naam 
en dienst, de onderwijsvrijheid en dichterbij de schuld 
in kerk, gezin van binnenuit, mogen onze kinderen, 
kleinkinderen iedere dag in rust en vrede naar school 
waar de Bijbel nog zeggingskracht heeft. Waar heeft 
het ons gebracht?

In dat verband trekt hij wat lijnen vanuit de brief aan  
de gemeente van Laodicea. Van hen wordt gezegd:  
“Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt noch heet; 
och, of gij koud waard of heet”. Lauwheid is op maat-
schappelijk terrein een ramp. Mensen die in het wezen 
van de zaak nergens in zijn geïnteresseerd. Lauwheid 
op godsdienstig terrein is echter nog erger, een 
gemeente die in natuurlijke zin rijk is, maar arm in 
genade.
Een vreselijk oordeel wordt hun aangezegd: Ik ben  
van zin u uit Mijn mond te spuwen, want gij zegt: “Ik ben 
rijk en verrijkt geworden en heb geens dings gebrek”.

En toch heeft de Heere hun behoud op het oog,  
Hij geeft als de grote Raadgever aan een ontrouw  
volk raad en nodigt liefdevol: “Ik raad u dat gij van  
Mij koopt”, 3 zaken. Goud, het onvergankelijk goud  
van Zijn middelaarsverdienste, dat maakt van straat-
arm schatrijk. Witte klederen, als zwarte bruid bekleed 
worden met Zijn gerechtigheid. Ogenzalf, door de 
Heilige Geest genezen van onze geestelijke blindheid.

Als laatste “Zie, Ik sta aan deur en Ik klop”. Het wonder: 
niet een mens klopt, maar Gods eigen Zoon staat en 
klopt. Hij vraagt een plaats in ons vuile hart en ook in 
de kinderharten (aan ons toevertrouwd). Ons hart 
moest hieronder wel breken: niet HIJ, maar WIJ 
zouden moeten kloppen.

Het gaat hier niet alleen over de Laodicenzen in hun 
onbekeerlijkheid. Dit scherpe verwijt van de Heere kan 
ook op ons van toepassing zijn. Als Hij klopt op de deur 
van ons hart, dan kunnen onze zielen deuren ook voor 
Hem gesloten zijn en gesloten blijven Als wij net als de 
gemeenteleden van Laodicea neerzitten in onze 
lauwheid in onze zelfgenoegzaamheid. Dan zijn we ook 
rijk en verrijkt met hetgeen we hebben, misschien in 
dodelijke gerustheid of valselijke lijdelijkheid en met 
ons aardsgezinde hart.
Mogen we iets kennen van dat goud, die klederen, die 
ogenzalf? Dat hebben wij nodig, wie we ook zijn, als lid, 
gezinnen als we die hebben, directie, leerkracht, 
bevoegd gezag. En onze kinderen!! 

Tot slot. Dat Woord, die blijde boodschap mag iedere 
dag nog klinken op deze school. Is de tijd zorgelijk, 
zeker is ook dat dwars door alles heen de Heere Zijn 
werk zal voleindigen. Zolang de zon en maan er zullen 
zijn, zal Hij zijn Naam voortplanten van kind tot kind en 
van geslacht tot geslacht. Zo doe Hij ook aan ons en 
onze school.

De heer Van Lent laat zingen ps. 25: 6. 

6



2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Notulen ledenvergadering 6 oktober 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Verslagen 2020
De verslagen over 2020 zijn meegestuurd bij de 
agenda. 
Er is één vraag binnengekomen. De heer W. Flier  
heeft een opmerking over blz. 10 betreffende de 
kandidaatstelling voor het BG. In principe wordt als 
regel gehanteerd, dat de kandidaat kinderen op school 
heeft. Kan dat niet losgelaten worden? Het bevoegd 
gezag acht betrokkenheid in de vorm van kinderen op 
school waardevol én bovenal geschiktheid belangrijk en 
heeft daarom ‘in principe’ toegevoegd aan de regel.

Directeur-bestuurder, J. van der Tang, licht kort de 
volgende onderwerpen toe: 
•   Eindtoets: De IEP-score van 82,9. Dat is 3,9 hoger 

dan de ondergrens van de inspectie en 3,2 boven 
het landelijke gemiddelde. Een resultaat waar de 
leerkrachten, bestuur en toezichthouder erg blij  
mee zijn. 

•  Financieel: Het eindresultaat over 2020 is 26.000 
euro negatief. Als rekening wordt gehouden met 
eenmalige administratieve ontvangst die in 2019 
ontvangen is en in 2020 is uitgegeven, dan is het 
‘werkelijke’ resultaat 52.000 euro positief. Een 
bedrag wat voldoet aan de doelstellingen, het doel 
is om het geld aan goed onderwijs te besteden. 

•  Corona: Er is een grote inzet van de leerkrachten 
gevraagd en die hebben de ontwikkelingen goed 
opgepakt. Compliment voor het personeel. Wel 
vragen de ontstane leerachterstanden de komende 
tijd de nodige aandacht. 

•  Scholen in de regio: Als school participeren we in  
de werkgroep van scholen in de regio dat de 
huisvestingsproblematiek onderzoekt. Er wordt 
gekeken naar de mogelijkheden van een school in 
Wekerom of De Valk. Dit najaar wordt dit nader 
besproken, o.a. met bestuur van School met de 
Bijbel De Valk. Voor de school in Lunteren zijn er 
gesprekken met de Calvijnschool. Als hierover meer 
bekend is, worden de leden hierover nader geïnfor-
meerd. 
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5. Presentatie bestuurlijke samenwerking 
Voetiusschool te Doorn en Stadhouder Willem III 
school
De heer Van der Tang geeft een toelichting op de 
bestuurlijke samenwerking. 
De heer J.C.J. van de Merbel vraagt zich af wat er 
gebeurt als de school verder krimpt. Van der Tang 
geeft aan dat we nog ver van de opheffingsnorm zitten. 
De reden om verder samen te werken is overigens  
niet het leerlingenaantal, maar het jarenlange knelpunt 
om geschikte bestuursleden te vinden. Men werkt  
op dit moment met een externe voorzitter en een 
gecom bineerde secretaris/penningmeester. In de 
situatie van zorgelijke leerlingaantallen, dan beslist 
u als leden vergadering daarover. 

6. Verkiezingen leden bevoegd gezag
Aftredend zijn (in alfabetische volgorde): 
•  De heer G.J. van Grootheest
•  De heer M.P.C. Veenendaal
Beiden stellen zich niet herkiesbaar.

Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor:
•  De heer H. Roelofsen en de heer M.A.H. Top
•  De heer E. Schalk en de heer J. Siebelink

Nadat de kandidaten zich hebben voorgesteld, vindt  
de stemming plaats. 

7. Pauze

8. Verslag kascontrole en benoeming nieuwe 
kascommissie
De kascontrolecommissie geeft aan dat stukken in 
orde bevonden zijn. 
Als nieuwe commissie worden benoemd: de heer  
H. Bezemer (nieuw) en de heer J.C.J. van de Merbel  
(3e keer, nu in plaats van J. Siebelink, die als lid 
bevoegd gezag gekozen is). 

9. Vaststelling verslagen 2020
De verslagen over 2020 worden ongewijzigd vast gesteld. 

10. Uitslag verkiezing bevoegd gezag
Gekozen zijn de heer Siebelink en de heer Top. Beiden 
nemen hun verkiezing aan. 

De voorzitter spreekt de vertrekkende bestuursleden 
Van Grootheest en Veenendaal toe. Hij dankt hen voor 
hun inzet en wenst hen persoonlijk en hun gezinnen 
Gods onmisbare zegen toe.

11. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.

12. Sluiting
Voorzitter Van Lent bedankt alle aanwezigen voor hun 
getoonde betrokkenheid en vraagt de heer Van der 
Tang de avond te besluiten. De heer Van der Tang sluit 
de vergadering met gebed wenst allen wel thuis.
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4. Verslag van de toezichthouder
Organisatiestructuur
De Vereniging tot stichting en instandhouding van 
scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde 
Gemeente(n) (in Nederland) te Ede is opgericht in 2011 
en is een voortzetting van de Vereniging tot stichting 
en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede, welke 
is opgericht in 1967 door ouders en de kerkenraad 
vanuit een diep besef van de noodzaak van reformato-
risch onderwijs. Dit heeft geleid tot de oprichting van 
de Stadhouder Willem III School in 1970. De vereniging 
vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en 
kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. 

Het bevoegd gezag van de schoolvereniging (oftewel 
de toezichthouder) bestond in 2021 uit elf leden, 
waarvan vier leden benoemd zijn door en vanuit de 
kerkenraden van de vier participerende kerken. 

Twee leden van het bevoegd gezag waren bij de 
ledenvergadering 2021 aftredend, de heer G.J. van 
Grootheest en de heer M.P.C. Veenendaal. Beiden 
stelden zich niet herkiesbaar. 

De heer M.A.H. Top en de heer J. Siebelink werden met 
meerderheid van stemmen gekozen en aanvaarden  
hun verkiezing.

Het bevoegd gezag bestond per 31 december 2021 uit de volgende personen:

Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties

De heer G.J. van Lent 
(voorzitter); tevens 
afgevaardigde vanuit de 
participerende kerken

Concerncontroller/manager afdeling 
Concerncontrol Gemeente Ede

Lid (ouderling) kerkenraad 
Gereformeerde Gemeente Ede

De heer G. Jansen (secretaris) Interim manager en organisatieadviseur  
bij Fiducio Management

-

De heer J. van Vulpen 
(penningmeester)

Eigenaar V2 Consultancy, 
Organisatieadviseur

Lid deputaatschap Onderwijs 
en Opvoeding OGGiN (was Dep. 
Nieuwe Media) Lid Raad van Advies 
Rehobothschool Barneveld

De heer G.A. van den Berg  
(2e secretaris)

Commercieel manager bij Royal A-ware Bestuurslid PKV SGP Ede; 
Bestuurslid Spaans Evangelische 
Zending (SEZ)

De heer C.W. Kapaan  
(2e voorzitter)

Begeleider in GGZ instelling -

De heer D.W.I. Oudijn Vakmedewerker A Preventie/Brandveilig 
Gebruik; Bevelvoerder Brandweer

-

De heer J. Siebelink  
(2e penningmeester)

Directeur-eigenaar Sieplo B.V. Voorzitter PKV SGP Ede

De heer M.A.H. Top Coördinator verhuur bij De Waal Autoverhuur -
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Code Goed Bestuur
De door de kerkenraden afgevaardigde leden vanuit  
de participerende kerken worden benoemd zonder 
tijdslimiet. De overige leden worden gekozen door de 
leden van de vereniging voor een periode van drie jaar. 
De kandidaten worden gesteld door het bevoegd 
gezag. Daarbij worden in principe de volgende regels 
gehanteerd: 
•  De kandidaat heeft in principe kinderen bij ons  

op school 
•  De kandidaat is voor wat betreft zijn achtergrond 

aanvullend op de zittende bestuursleden
•  Er verdwijnt bij aftreden niet te veel kennis uit  

het BG
•  Vijf zittingstermijnen van drie jaar is een reëel 

maximum.

In 2021 was aan de school een directeur-bestuurder 
met een benoemingsomvang van vijf dagen per week 
verbonden. De directeur-bestuurder werd onder-

steund door twee teamleiders, één voor de bovenbouw 
en één voor de onderbouw, die samen het MT vormen. 
Er is sprake van een goede samenwerking.

De directeur-bestuurder legde vier maal per jaar 
verantwoording af aan het bevoegd gezag door middel 
van een managementrapportage.

Bestuur en toezichthouder werken vanuit het strate-
gisch beleidskader van het bevoegd gezag. In dit 
document wordt beschreven binnen welke kaders  
de directeur-bestuurder de beleidsvoorbereidende  
en uitvoerende taken kan en mag uitvoeren. 
Bij de uitvoering van de toezichtstaak hanteert de 
toezichthouder de door de PO-raad (sectororganisatie 
Primair Onderwijs) vastgestelde ‘code Goed Bestuur’. 
Daarbij wordt toezicht gehouden op het formuleren  
en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van 
het proces, doelmatige besteding van middelen en 
risicomanagement. 

Vanuit de participerende kerken:

Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties

De heer J. van Ginkel  
(Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Hessenweg, Ede/Wekerom)

Eigenaar van Ginkel 
Vastgoedmanagement

Lid (ouderling) kerkenraad  
Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Hessenweg, Ede/Wekerom

De heer G.J. van Lent (Gereformeerde 
Gemeente, Ede), zie hierboven

- -

De heer G. van Steenbergen  
(Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Noordelijke Spoorstraat, Ede)

Interieurontwerper Lid (ouderling) kerkenraad  
Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Noordelijke Spoorstraat, Ede

De heer B. Teunissen  
(Oud Gereformeerde Gemeente, 
Schaapsweg, Ede)

Telescoopkraanmachinist Lid (ouderling) kerkenraad  
Oud Gereformeerde Gemeente, 
Schaapsweg, Ede
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Scheiding van bestuur en toezicht is geregeld middels 
het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag 
toezichthouder is. De directeur-bestuurder stelt beleid 
vast, dat ter goedkeuring aan de toezichthouder wordt 
voorgelegd. Na goedkeuring kan invulling gegeven 
worden aan het beleid.
Er wordt gewerkt met een vastgesteld risicoprofiel. 
Risico’s op het gebied van onderwijs en identiteit, 
personeel, huisvesting, organisatie en financiën zijn in 
kaart gebracht en op basis van de mate van impact en 
de kans van optreden van deze risico’s is een inschat-
ting gemaakt van de hiervoor benodigde reserves 
(weerstandsvermogen). Momenteel zijn de reserves 
voldoende hoog om de ingeschatte risico’s te dekken.
Uitgangspunt is dat de toezichthouders hun werkzaam-
heden onbezoldigd uitvoeren. Voor de voorzitter, 
secretaris en penningmeester geldt een uitzondering. 
Gezien de hoeveelheid extra werk die zij verrichten 
kunnen zij een vergoeding vragen tot het maximum van 
de toegestane vrijwilligersvergoeding. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt.

De toezichthouder neemt deel aan het Lerend Netwerk 
waaraan dertien reformatorische scholen uit de regio 
deelnemen. Het betreft dezelfde scholen waarvan de 
directeur-bestuurders samenwerken onder de naam 
Vebakowosz. Binnen het Lerend Netwerk ontmoeten 
toezichthouders, bestuurders en directeuren elkaar 
vier keer per jaar. Er worden actuele onderwerpen 
besproken waarbij ook ervaringen worden uitgewisseld. 

Hierdoor wordt de denkkracht vergroot, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde.  
In 2021 zijn er vanwege corona geen bijeenkomsten 
gehouden.

In 2021 is het overleg voortgezet met de reforma - 
to rische scholen uit de gemeenten Ede en Barneveld 
over mogelijke initiatieven voor scholen of dependan-
ces in Lunteren en De Valk. In 2020 is in opdracht  
van alle reformatorische scholen met een gesloten 
toelatingsbeleid van de gemeenten Barneveld en  
Ede een externe projectleider aangetrokken, om te 
onderzoeken welke behoefte er is aan meer thuisnabij 
onderwijs voor de doelgroep. Daarvoor is tevens een 
werkgroep gevormd, ingesteld door en samengesteld 
uit afgevaardigden van de deelnemende scholen. 
Betreffende rapportage is begin 2021 uitgebracht en 
voor een reactie naar alle direct of indirect betrokken 
partijen (besturen en kerkenraden) gezonden. Op basis 
daarvan heeft voor wat betreft een mogelijke depen-
dance/school in Lunteren een verdiepende verkenning 
plaatsgevonden door onze school, samen met de 
Calvijnschool in Ederveen. Dit onder gezamenlijke 
begeleiding van de VGS en het KOC. Daaruit is uitein-
delijk gezamenlijk de conclusie getrokken de uitwerking 
hiervan vooralsnog niet verder door te zetten. Actuele 
leerlingenprognoses voor Ederveen hebben geleid tot 
het advies en besluit dat dringende noodzaak nu niet 
(meer) aanwezig is. Wanneer in de toekomst daarvoor 
alsnog aanleiding is kan het overleg weer worden 
opgestart.
Het overleg over een dependance/school in De Valk 
loopt nog. 
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Verder is in 2021 het al eerder gemelde verzoek van  
de reformatorische school te Doorn tot samenwerking 
verder uitgewerkt. Met eveneens externe begeleiding  
is hiervoor een concreet stappenplan opgesteld om  
te komen tot fusie van beide scholen en verenigingen. 
Op de ledenvergadering van 29 juni 2021 is dit voorstel 
reeds besproken. Hiervoor worden in de eerste helft 
van 2022 de benodigde stukken aan de leden van de 
verenigingen voorgelegd ter besluitvorming.

Aan de school is een medezeggenschapsraad en  
een ouderraad verbonden. In de eerste raad hebben 
drie ouders en drie personeelsleden zitting. In de 
ouderraad participeren elf ouders van kinderen van  
de school. 

Verantwoording
Het bevoegd gezag legt, in het kader van haar functie 
als toezichthouder, verantwoording af aan de leden  
van de vereniging en aan de overheid door middel  
van het jaarverslag van de toezichthouder.

De toezichthouder heeft een beslissende stem ten 
aanzien van de identiteit van de school. In het verslag-
jaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gebracht 
door:
•  het participeren in de kennismakingsgesprekken 

(ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
•  het goedkeuren van identiteitsgebonden leermid-

delen; 
•  het openen van het schooljaar en het participeren 

tijdens de afscheidsbijeenkomst van groep 8;
• het meedenken over leefregels binnen de school;
• het bewaken van het aannamebeleid;
•  het doordenken hoe burgerschap vormgegeven  

kan worden binnen de identiteit van de school, in 
een gezamenlijke bijeenkomst met bevoegd gezag 
en personeel;

•  richting te geven aan de ontwikkeling van het 
schoolplan en goedkeuring te verlenen aan de 
definitieve versie; 

•  het participeren in de uitwerking van de samen-
werking met de Voetiusschool te Doorn en het 
onderzoek naar de mogelijkheid tot het starten  
van dependances/scholen in Lunteren en de Valk. 

De toezichthouder heeft in 2021 vijf keer vergaderd 
met de directeur-bestuurder. Naast de vier fysieke  
vergaderingen waarin de directeur-bestuurder verant-
woording aflegde over het gevoerde beleid, is er 

eenmaal vergaderd met de medezeggenschapsraad 
(MR). Tijdens één vergadering is er overleg geweest 
met het bestuur van de Voetiusschool te Doorn rond 
de voorgenomen fusie.
In verband met de maatregelen rond het coronavirus 
hebben er geen klassenbezoeken door de leden van 
het bevoegd gezag plaatsgehad. 

Eenmaal per twee jaar vergadert het bevoegd gezag 
met (een delegatie van) de in het bevoegd gezag 
participerende kerkenraden. Dit overleg heeft in 2020 
plaatsgevonden. 

De MR heeft in 2021 vier reguliere vergaderingen 
gehad. Ook heeft de MR eenmaal vergaderd met het 
bevoegd gezag. Van de tweede wettelijk voorgeschre-
ven overlegvergaderingen is door de MR, na overleg 
met toezichthouder, geen gebruik gemaakt. 

De ouderraad vergaderde in 2021 drie keer. 

In het verslagjaar is er weer veel gebeurd, veel veran-
derd. Wat niet verandert, is onze grondslag, te weten 
Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren 
van Enigheid. Dit was, is en blijft het kompas voor de 
vorming van en het onderwijs aan de kinderen die  
aan ons zijn toevertrouwd. 

De toezichthouder heeft het achterliggende jaar 
aandacht besteed aan onder meer:
•  maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn 

voor het reformatorisch onderwijs;
• toezicht op de identiteit van de school;
• het benoemen van nieuw personeel;
•  toezicht op de uitvoering van het jaarplan geba-

seerd op de schoolplannen voor de periode 
2019-2023;

•  toezicht op het project ter verbetering van de 
leerresultaten; 

•  toezicht op de naleving van de wettelijke verplich-
tingen en de code goed bestuur;

•  toezicht op de rechtmatige verwerving en aanwen-
ding van middelen;

•  het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening 
en het bestuursverslag;

•  de opdrachtverstrekking aan de accountant;
•  de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Daarnaast heeft de toezichthouder haar werkgevers-
functie vervuld richting de directeur-bestuurder.  

13



De toezichthouder heeft geconstateerd dat de 
directeur-bestuurder de algemene belangen en de 
identiteit van de school behartigt op de wijze die de 
toezichthouder voorstaat. 

Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak 
heeft de toezichthouder regelmatig overleg met de 
directeur-bestuurder. Een deel van het werk wordt 
voorbereid door de kennisgroepen:
•  Identiteit en Onderwijs (I & O);
•  Personeel en Organisatie (P & O);
•  Huisvesting en Beheer (H & B);
•  Financiën (Fin).
Deze kennisgroepen hebben in 2021 alle één keer  
of meerdere keren vergaderd. 

Daarnaast vond periodiek overleg plaats tussen 
directeur-bestuurder en voorzitter en secretaris in het 
zogeheten TBO-overleg (Toezichthouder-Bestuurder 
Overleg). Hierin vindt ook het jaarlijkse resultaatge-
sprek met de directeur-bestuurder plaats.

Wat betreft de planning & control cyclus kan gezegd 
worden dat, met het opstellen van de begroting voor 
onze school voor het jaar 2021 de financiële situatie 
helder in beeld was. Vasthouden aan de begroting is 
uitgangspunt. Nadat de begroting is vastgesteld, zijn 
daarmee ook de interne budgettaire kaders vastge-
steld. Uiteindelijk is het gelukt om binnen de begroting 
te blijven en het negatieve resultaat terug te dringen. 

De toezichthouder heeft vastgesteld dat de doelen  
op het gebied van identiteit en de leerresultaten  
zijn behaald. Dit ondanks de beperkende maatregelen  
die rondom corona genomen moesten worden.  
Daar zijn we blij mee en het stemt tot dankbaarheid.  
De toezicht houder constateert dat er een goede sfeer 
heerst binnen de school.

Ten slotte
Het voorgaande is de gebruikelijke opsomming van de 
inspanningen over het jaar. Weer ligt er een jaar achter 
ons dat opnieuw zo anders gegaan is dan we ondanks 
de bekende onzekerheden, hadden verwacht dan wel 
gehoopt. Waarbij schoolsluitingen nodig waren, de 
jaarvergadering in beperkte omvang werd gehouden  
en het afscheid van groep 8 (weer) op alternatieve wijze 
plaatsvond. Dit vroeg opnieuw om wendbaarheid van 
directie en personeel maar zeker ook van leerlingen  
en ouders. De toezichthouder is alle betrokkenen 
erkentelijk voor de getoonde flexibiliteit. 

We denken hier ook vooral aan de rouw en het verdriet 
dat in meerdere families kwam. De Heere doe Zijn 
ondersteuning ervaren en heilige de roepstemmen.  
We leven met onze kinderen in een wereld die bloed  
uit duizend wonden. Mocht Hij ons brengen bij de 
oorzaak van dat alles: onze zonde. Door ónze onge-
hoorzaamheid in het paradijs zijn de dood, oorlogen  
en ziekten/pandemieën in de wereld gekomen.  
Dan kan onze enige verwachting alleen zijn van Hem.
Ondanks alles mocht het werk op onze school door-
gaan. Hoe past ons de ware verootmoediging, de Heere 
geve dat we daarmee in Hem, de Weldoener mogen 
eindigen. Met voor de toekomst het voortdurende 
gebed om Zijn onmisbare zegen over het werk dat  
voor onze kinderen gedaan mag worden.

We besluiten met de woorden van Psalm 119: 89-90:
“O HEERE, Uw Woord bestaat in der eeuwigheid in de 
hemelen, Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht; 
Gij hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan”.

De Heere regeert over hemel en aarde. Hij is de 
Getrouwe van geslacht tot geslacht. Het getal van  
Zijn kinderen is nog niet vol, daarom wordt Zijn Woord 
iedere zondag verkondigd en mag ook het werk op 
school doorgaan. Het is onze wens en gebed dat het 
werk op school zó een middel in Zijn hand mag zijn.

14



151515



5. Verslag van de directeur-bestuurder
Algemene informatie

Schoolgegevens
De Stadhouder Willem III school is een reformato-
rische school voor primair onderwijs en gevestigd  
te Ede. De school vervult een streekfunctie en wordt 
bezocht door 427 leerlingen uit de gemeente Ede.  
Aan de school zijn per 31 december 2021 46 perso-
neelsleden (fulltime en parttime, onderwijsgevend  
en onderwijsondersteunend) verbonden. 

De adresgegevens zijn:
Veldhuizerbrink 24
6712 BZ Ede
0318-613645
info@stwillem3ede.nl
www.stwillem3ede.nl

Directeur-bestuurder is de heer J. van der Tang. Hij is 
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via het 
mailadres jvdtang@stwillem3ede.nl. 

Missie en doelstellingen
Groeien met de Bijbel als basis, dat is ons uitgangs-
punt. De missie van de school luidt: 

‘De Stadhouder Willem III school voor Bijbels 
genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de 
talenten van het kind’. 

De onderwijsdoelstelling van de school willen we als 
volgt omschrijven:

Vanuit de eenheid gezin - kerk - school wordt, 
overeenkomstig de doopbelofte, elk kind zo 
onderwezen dat het zijn unieke gaven op het 
terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikke-
len. Zo verwerft het kind kennis, inzicht, vaardig-
heden en een innerlijke houding passend bij diens 
persoonlijke begaafdheid. Dit onderwijs wordt in 
een veilige omgeving voor zowel de kinderen als 
het personeel aangeboden en is conform de eisen 
van de overheid en van deugdelijkheid. Het 
onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming 
van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke, 

God naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid, 
dat bereid en weerbaar is om de ontvangen 
gaven in te zetten tot Zijn eer, tot welzijn van 
gezin, kerk, school en de maatschappij.

Beleidsterreinen

Identiteit
Zoals verwoord in de statuten van de vereniging is het 
onderwijs aan de school gegrond op Gods Woord en 
de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. 

Voor de school is een identiteitsprofiel opgesteld dat 
uitgangspunt is bij aanname van personeel en bij het 
toelaten van leerlingen. Het profiel heeft een concrete 
uitwerking in diverse andere documenten die binnen 
het onderwijs gebruikt worden. Het identiteitsprofiel 
wordt aan alle ouders verstrekt. Het bewaken van de 
identiteit zien we als een gezamenlijke taak van betrok-
kenen bij de school.

Binnen de school wordt aandacht besteed aan vijf 
schoolbrede regels. De eerste regel staat boven de 
andere vier regels: ‘Wij leven volgens de Bijbel’. De 
andere regels luiden: ‘Wij zorgen ervoor dat iedereen 
het fijn heeft’, ‘Wij letten op ons taalgebruik’,  
‘Wij gebruiken onze gaven en talenten’ en ‘Wij zorgen 
voor onze omgeving’. Deze regels bevatten elk een  
aantal concrete voorbeelden. Naast de algemene 
regels zijn er gangregels (rust en netheid) en plein-
regels. Elke maand worden de schoolregels besproken  
in alle klassen. 
We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig  
voelt op school, daarom heeft dit een belangrijke 
plaats in onze dagelijkse schoolpraktijk. Er zijn in 2021 
geen situaties geweest waarbij het pestprotocol moest 
worden ingezet.

De kerkelijke achtergrond van de leerlingen die de 
Stadhouder Willem III school bezoeken is in het 
overzicht hiernaast weergegeven. 
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Jaar 2017 2018 2019 2020 2021

Kerkgenootschap Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. 

Oud Ger. Gem. in Ned. 72 16,6 70 16,5 68 16 64 15 71 16,6

Oud Ger. Gem. 110 25,4 101 23,9 106 25 94 23 85 19,9

Ger. Gem. in N. (incl. BV) 21 4,9 19 4,5 17 4 18 4 21 4,9

Ger. Gem. 184 42,5 187 44,2 189 44,5 197 47 205 48

Chr. Geref. 9 2,1 6 1,4 3 0,7 0 0 0 0

PKN 4 0,9 6 1,4 6 1,4 8 2 8 1,9

HHK 29 6,7 30 7,1 32 7,5 34 8 35 8,2

Thuislezend 4 0,9 4 0,9 4 0,9 3 1 2 0,5

Anders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afgewezen i.v.m. identiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 433 100 423 100 425 100 418 100 427 100

Directiebeoordeling:
Het totaal aantal leerlingen is iets gestegen. De ont -
wikkeling van het percentage leerlingen afkomstig van 
de verschillende kerkverbanden laat geen significante 
wijzigingen zien.

Onderwijs

Schoolplan
Het jaar 2021 viel in de schoolplanperiode 2019-2023. 
In dit schoolplan zijn de doelen voor deze vier jaar 
opgesteld. We onderzoeken alternatieve onderwijs-
vormen om zo nog beter aan te sluiten bij de behoeften 
van onze leerlingen. Missie, visie en onderwijsdoelstel-
ling, zoals hierboven verwoord, zijn niet gewijzigd. 

We hebben in ons schoolplan 2019-2023 de volgende 
ambities verwoord:
1.  We streven naar een positieve, professionele, 

betrokken en resultaatgerichte schoolcultuur.
2.  We richten ons op bredere talentontwikkeling, zoals 

creatieve/muzikale/technische vaardigheden 
(klusklas en dergelijke).

3.  We bezinnen ons op ons onderwijssysteem en 
verkennen alternatieve vormen, zoals groepsdoor-
brekend werken, individueel leren, uitbreiding ICT 
en de inzet van vakleerkrachten. 

4.  We optimaliseren het leerstofaanbod van verschil-
lende vakken, zoals Engels, sova, gym voor kleuters.

5.  We besteden meer aandacht aan de vorming van 
onze kinderen op het gebied van identiteit, 
omgangsvormen, mentaliteit (burgerschap) om 
kinderen voor te bereiden op hun plaats in de 
samenleving.

In 2021 kregen onder andere de volgende specifieke 
onderwerpen aandacht:
•  Het nieuwe kwaliteitshandboek is aangepast aan 

het inspectiekader. Het afgelopen jaar is de kwa-
liteit van ons onderwijs op verschillende manier 
geëvalueerd en verbeterd. Door middel van een 
gesprekkencyclus met personeelsleden en les-
bezoeken volgen we de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast is het kwaliteitshandboek bijgewerkt en 
correspondeert het met het huidige inspectiekader. 
Het systeem is klaar om ingezet te worden voor 
interne audits vanaf begin 2022. 

•  Het jaarplan van 2020 is geëvalueerd. Hierbij  
zijn personeelsleden en bevoegd gezag betrokken. 
Ouders zijn hierover geïnformeerd via de school-
gids. 

•  Er is een Arbo quickscan afgenomen onder perso-
neelsleden. De uitslag is gedeeld met het personeel 
en bevoegd gezag. De acties vanuit deze scan zijn in 
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samenspraak met het team in gang gezet. 
•  Alle schoolbrede acties zijn opgenomen in een 

integraal verbeterplan. De voortgang is cyclisch 
geëvalueerd door het managementteam en 
bevoegd gezag.  

 •  Voor de groepen 1 en 2 is een nieuwe methode voor 
gym, met de benodigde materialen, aangeschaft  
en ingezet.

•  Tijdens de tweede schoolsluiting in verband met  
de coronamaatregelen werd het thuisonderwijs 
weer ingezet. De leerkrachten hebben dit opnieuw 
met grote inzet opgepakt.

•  We hebben ons als team verder ontwikkeld in het 
realiseren van digitaal lesaanbod en online lesge-
ven, zodat kinderen thuis zo goed mogelijk begeleid 
werden.

•  Na de schoolsluiting werd, net als aan het begin van 
het schooljaar, opnieuw veel aandacht besteed aan 
groepsvorming. 

•  De toetsresultaten zijn geanalyseerd. Er waren geen 
grote veranderingen te zien, maar er was wel een 
dalende trend waar te nemen als gevolg van 
corona. We zien als oorzaak vooral de schoolslui-
tingen, uitval van leerkrachten en afwezigheid van 
kinderen. Waar nodig hebben aanpassingen plaats-
gevonden. 

•  Als school hebben we meegedaan met een landelijk 
onderzoek over burgerschapsvorming waardoor we 
inzicht hebben gekregen waar wij staan als school. 
Er is een bijeenkomst geweest met personeel en 
bevoegd gezag over dit thema. We hebben gespro-
ken over de wettelijke eisen, de huidige situatie op 
onze school en ons ideaal met betrekking tot 
vorming van kinderen. In 2022 wordt dit verder 
uitgewerkt.

•  Het afgelopen jaar is een commissie van perso-
neelsleden gestart met het thema ‘talentontwik-
keling van kinderen’. Dit is gedaan om de duur - 
zaam heid van ons onderwijs te verbeteren. Er zijn 
meerdere ideeën besproken die nader worden 
uitgewerkt. De voorbereiding voor de klusklas is 
afgerond, zodat een proef kon starten begin 2022. 

•  Er is een commissie gestart met als thema ‘leren 
van elkaar in het team’. De tweedaagse met ons 
team is een mooie start geweest van dit thema.  
We stonden onder andere stil bij elkaars kwaliteiten 
leren kennen en feedback geven. Als vervolg is een 
onderzoek onder de collega’s gestart. 

•  Op het gebied van internationalisering zijn geen 
activiteiten ontwikkeld. Voor buitenlandse kinderen 
hebben we in Ede de zogenaamde nieuwkomers-
school. Voor zover er interessante buitenlandse 
ontwikkelingen zijn op onderwijskundig gebied 
worden we geïnformeerd door de VGS.

De school is aangesloten bij het Reformatorisch 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor 
Primair Onderwijs (Berséba). Waar nodig en mogelijk 
kan de school het samenwerkingsverband inschakelen 
voor advies of ondersteuning bij het realiseren van de 
doelstellingen van Passend Onderwijs.

Er wordt samengewerkt met een tiental reformatori-
sche scholen uit de omgeving, onder het motto: samen 
voor eigen school. Het gaat hierbij onder andere om 
samenwerking op het gebied van inkoop, uitwisseling 
van ideeën, gezamenlijk aangaan van nieuwe uitdagin-
gen, intervisie en het volgen van opleidingen.

Gevolgen van corona voor de school
De school is vanwege corona twee keer een periode 
gedeeltelijk gesloten geweest, van medio december 
2020 tot begin februari 2021 en vanaf 20 december 
(verlengde kerstvakantie)]. 
We hebben in die perioden opvang georganiseerd voor 
een aantal kinderen waarvan ouders een cruciaal 
beroep hebben of om een andere dringende reden. 
Een aantal activiteiten moesten worden geannuleerd:
•  de jaarlijkse thema-avond voor de ouders
•  de voorleesmorgens
•  diverse vergaderingen
•  de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 

en de jaarsluiting met alle betrokkenen bij school  
is op een andere wijze vormgegeven.

De contactavonden zijn via Teams verlopen. De luister -
gesprekken (eerste contactavonden in het nieuwe 
schooljaar) konden gelukkig fysiek plaatsvinden. 
Verschillende activiteiten waarbij we anders de ouders 
betrekken, moesten we alleen met de kinderen doen, 
zoals jaaropening, jubileumactiviteiten en de mediabij-
eenkomst groep 8. De afscheidsavond voor de leerlin-
gen van groep 8 hebben we op een andere wijze 
vormgegeven.

NPO-gelden 
We hebben de gelden van de overheid gebruikt om 
extra personeel - onderwijzend en onderwijsonder-
steunend personeel - in te zetten, om significante 
achterstanden van leerlingen te verkleinen. Er zijn extra 
leermiddelen ter ondersteuning aangeschaft. Ter 
ondersteuning, om de leesachterstanden in te lopen, 
zijn extra leesboeken aangeschaft zodat het zelflezen 
werd bevorderd. Daarnaast is geconstateerd dat de 
scores op rekenen wat teruglopen. Uit onderzoek is 
gebleken dat onze huidige methode voor rekenen niet 
meer zo goed aansluit bij de huidige behoefte. Onder-
zocht is welke methode het beste aansluit bij onze 
behoefte We hopen in september 2022 te starten met 
een nieuwe methode. Er is een tweedaagse gehouden 
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Leerlingenaantal
De ontwikkeling van het leerlingenaantal over de afgelopen jaren is als volgt:

Directiebeoordeling:
In 2020 waren er zeven leerlingen minder dan in 2019. In 2021 waren er negen leerlingen meer dan in 2020. Voor 
2022 verwachten we 438 kinderen op school te hebben. Het aantal leerlingen stijgt dus. Hoe het aantal leerlingen 
zich de komende jaren zal ontwikkelen is mede afhankelijk van het resultaat van de initiatieven voor een school of 
dependance in onze omgeving. Op bladzijde 3 van het verslag van de toezichthouder is hierover een nadere toelich-
ting opgenomen.

Opbrengsten - resultaten 

Eindtoets groep 8:

Directiebeoordeling:
De behaalde score van 82,9 bij de IEP eindtoets groep 8 is ruim boven de ondergrens van de inspectie en binnen 
onze eigen prognose. We richten ons op een score tussen 82,0 en 83,0. We zijn blij en dankbaar voor dit mooie 
resultaat. De leerkrachten hebben ook het achterliggende jaar effectief gewerkt aan de leerresultaten. Het is 
gelukt om de scores op een stabiel niveau te houden, ondanks de tijdelijke schoolsluitingen wegens corona.

met het personeel ter ondersteuning van het sociaal 
welzijn en het bevorderen van het leren van elkaar. 
Hierover leest u meer onder het hoofdstuk ‘Personeel’.
 
Prestatiebox
We hebben ook in 2021 extra uitdaging geboden aan 
meerbegaafde leerlingen. Daarvoor zetten we een 
apart programma in dat buiten de klas plaatsvindt. 
Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, volgen 
een dagdeel per week lessen in de zogenaamde 
Torengroep. Daarvoor wordt een specifiek voor deze 
doelgroep opgeleide leerkracht ingezet.

De leerlingen die minder makkelijk mee kunnen komen 
met één of meerdere vakken hebben we ook dit jaar 
een aantal dagdelen per week lessen aangeboden in 
een kleinere groep. In deze Klimop groep wordt 
specifieke aandacht gegeven aan de individuele 
behoefte van de betreffende leerlingen. 
Er wordt schoolbreed op een betrokken wijze gewerkt 
aan verdere professionalisering van ons onderwijs. 
Door corona stond de doorontwikkeling van ons 
onderwijs onder druk en zijn er zaken uit het jaarplan 
later gerealiseerd of doorgeschoven naar het volgende 
schooljaar.

Leerlingaantal 1 oktober 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

370 388 415 422 430 432 432 433 423 425 418 427

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal leerlingen 35 43 47 44 51 46 63 49 56 46

Gemiddelde score 533,2 528,1 535,2 532,4 532,2 82,3 85,2 84,6 Nvt 82,9

Ondergrens Inspectie 532,6 532,9 532,9 533,4 533,4 78,5 78,7 78,7 Nvt 79,0

Afwijking t.o.v. ondergrens +0,6 -4,8 +2,3 -1,0 -1,2 +3,8 +6,5 +5,9 Nvt +3,9

Afwijking t.o.v. ondergrens in % +1,84 -14,59 +6,99 -2,99 -3,59 +4,84 +8,26 +7,5 Nvt +4,9
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Tussentijdse toetsen:
De uitslagen van de tussentijdse Citotoetsen, waarbij in percentages aangegeven is hoeveel kinderen in niveau D 
(zwak) en niveau E (zeer zwak; zie legenda) scoorden, van 2018 t/m 2021 zijn als volgt:

Directiebeoordeling: 
We streven ernaar dat het percentage van niveau D/E niet boven de 25% komt. Bij de meeste vakken scoren we op 
of boven het landelijk gemiddelde. Er wordt door het team hard gewerkt om deze positieve koers vast te houden. 
Rekenen en wiskunde is schoolbreed een aandachtspunt waaraan we gericht werken.

Uitstroom van leerlingen
In het onderstaande overzicht kunt u zien waar de leerlingen die de Stadhouder Willem III school verlaten, naar 
toe zijn gegaan in 2017 t/m 2021.

Toets en jaar (in %) groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7

Technisch lezen

2017 – 2018 8% 8% 13% 12% 2%

2018 – 2019 18% 12% 8% 21% 9%

2019 – 2020 26% 7% 5% 10% 11%

2020 – 2021 31% 16% 8% 8% 12

Begrijpend lezen

2017 – 2018 6% 12% 41% 18%

2018 – 2019 10% 8% 24% 21%

2019 – 2020 9% 14% 22% 22%

2020 – 2021 10% 19% 12% 20%

Spelling

2017 – 2018 8% 4% 20% 15% 8%

2018 – 2019 12% 6% 12% 22% 6%

2019 – 2020 16% 4% 8% 14% 11%

2020 – 2021 16 8% 16% 15% 12%

Rekenen en wiskunde

2017 – 2018 19% 10% 15% 32% 32%

2018 – 2019 16% 8% 20% 14% 26%

2019 – 2020 24% 8% 12% 27% 18%

2020 – 2021 29% 22% 20% 25% 20%

Totaal VWO HAVO/
VWO

VMBO gl-tl/
HAVO

VMBO kb/
VMBO gl-tl

VMBO bb/
VMBO kb

pro/
VMBO bb

2016-2017 46 7 14 9 8 1 7

2017-2018 64 14 25 7 8 4 6

2018-2019 49 7 19 9 9 3 2

2019-2020 57 2 15 19 14 2 5

2020-2021 46 9 14 11 4 2 6
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Directiebeoordeling: 
We zien dat de groep leerlingen circa 74%, die uit-
stroomt naar vwo t/m vmbo gl-tl/havo, redelijk in lijn 
ligt met voorgaande jaren. In 2020 en 2017 week het 
enigszins af. Hetzelfde geldt voor de groep circa 26%, 
die naar vmbo kb/vmbo gl-tl t/m pro/vmbo bb uit-
stroomt. Uit de terugkoppeling van de vo-scholen en 
de NCO-rapportage blijkt dat het overgrote deel van 
de leerlingen het voortgezet onderwijs doorlopen op 
het door ons geadviseerde niveau. 

Leerlingenvervoer
Er rijdt één schoolbusje voor leerlingen die uit het 
buitengebied komen. De ouders van deze leerlingen 
dragen bij aan de kosten. Vanwege de hoge vervoers-
kosten, voert de school hierin een terughoudend 
beleid. 

Personeel
We hebben een heldere organisatiestructuur met als 
eindverantwoordelijke een directeur-bestuurder. 
Daaraan rapporteren twee teamleiders. Eén voor de 
bovenbouw en één voor de onderbouw. Zij sturen de bij 
hun bouw behorende collega’s aan die direct betrokken 
zijn bij het onderwijs aan de kinderen. De twee intern 
begeleiders en de niet direct bij het onderwijs betrok-
kenen zijn zoals de managementassistente, conciërge 
en de schoonmakers vallen direct onder de direc-
teur-bestuurder. 

Met alle personeelsleden is in het voorjaar een  
func tioneringsgesprek gevoerd. Onderwijskundige, 
orga nisatorische en persoonlijke zaken worden hierin 
besproken, alsmede de identiteit, de communicatie,  
de veiligheid binnen de school en de persoonlijke 
ontwikkeling. 

Ook hebben alle leerkrachten minimaal één klassen-
bezoek ontvangen van één van de teamleiders. De 
onderwijskundige ontwikkelingen/afspraken staan  
hierbij centraal. Ook kregen alle leerkrachten een 
aantal flitsbezoeken van één van de teamleiders. 
Flitsbezoeken zijn korte bezoekjes van ca. 10 minuten, 
waarbij de leidinggevende in korte tijd een indruk krijgt 
van de sfeer in de groep. Opvallende zaken zijn onder-

werp van een gesprek. Tevens hebben de zogenaamde 
driehoekgesprekken plaatsgevonden waaraan de 
leerkracht, de teamleider en de intern begeleider 
deelnemen. Deze gesprekken vinden periodiek plaats 
waarbij alle onderwijskundige en pedagogische onder-
werpen aan de orde komen. Doel is samen zicht te 
hebben op zowel het welbevinden van leerlingen en de 
leerkracht als de leerresultaten. Werkdruk is een 
thema dat reeds speelt vanaf 2016. Toen is reeds een 
extra onderwijsassistent aangenomen. Die extra 
capaciteit is ook in 2021 ingezet waar de werkdruk het 
hoogst was. Dat kon worden betaald met de extra 
werkdrukgelden.

Verschillende leerkrachten hebben in 2021 nascholing 
gevolgd. Een viertal collega’s heeft een managemen-
topleiding afgerond. Hiermee hebben we geïnvesteerd 
in de kwaliteit van ons management nu en in de 
toekomst.

Het afgelopen jaar kwam het personeel (digitaal) 
regelmatig in vergadering bijeen. Organisatorische 
zaken werden besproken maar ook (de kwaliteit van) 
ons onderwijs was onderwerp van gesprek alsmede  
de vorderingen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) 
van de leerlingen. 

Op 14 en 15 oktober heeft er een tweedaagse  
ontmoeting met het personeel plaatsgevonden.  
De dagen stonden in het teken van ‘Leren van en  
met elkaar’. In deze twee dagen stonden centraal 
Bijbelstudie, teambuilding en de training ‘Leren van en 
met elkaar’ gegeven door een externe trainer. Door  
het inzetten van ‘Leren van elkaar’ verwachten we de 
reeds in de school aanwezige kennis en talenten breder 
te kunnen inzetten. Het team kijkt positief op deze 
tweedaagse terug.

Eén van onze medewerkers was langdurig ziek maar 
bouwde het aantal werkuren gelukkig wel op. Van het 
overige personeel ligt het ziekteverzuimpercentage  
op de Stadhouder Willem III school in 2021 laag. In 
onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het 
ziekteverzuim te zien.

Ziekteverzuim 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Percentage 0,36 1,28 3,69 5,54 4,05 3,39 3,93 3,24
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Directiebeoordeling:
Het ziekteverzuim in 2021 laat een wat lager dan 
gemiddeld percentage van de afgelopen vijf jaar zien en 
ligt onder de norm van 5%. Het percentage is beïnvloed 
door de hierboven genoemde langdurig zieke collega. 

Bij eventueel ontslag van personeel waarbij sprake is 
van een ontslagvergoeding, zal dit ontslag voorgelegd 
worden aan de rechter. Dit omdat onderling overeen-
gekomen ontslagvergoedingen niet uit de bekostiging 
mogen worden betaald. Alleen ontslagvergoedingen 
die door de rechter zijn bekrachtigd mogen uit de 
bekostiging worden voldaan.

Huisvesting
In 2021 is een aantal zaken op het gebied van huisves-
ting uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende grote 
aanpassingen:
•  Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is in werking 

getreden. 
•  Er zijn diverse (geplande) onderhoudswerkzaam-

heden uitgevoerd. 
•  Er is een deel van het binnenschilderwerk gedaan. 
•  Er is een start gemaakt met de voorbereidingen 

voor een nieuw schoolplein. 
•  In verschillende lokalen werd een airco geplaatst. 
•  Mogelijke nieuwbouw of vernieuwbouw van ons 

schoolgebouw zal voor 2034 niet aan de orde zijn. 
Het huidige onderwijshuisvestingsplan van de 
gemeente Ede loopt tot 2030. Omdat de financiële 
ontwikkelingen van de gemeente Ede onder druk 
staan, is nieuwbouw dan wel verbouw van ons 
schoolgebouw verschoven van 2031 naar 2034.

Vandalisme
In 2021 hebben we als school niet met vandalisme te 
maken gehad. 

Communicatie
Interne communicatie vindt onder andere plaats op  
de volgende wijze:
•  Communicatie tussen leerkracht en ouders met 

betrekking tot de leerlingen verloopt via Parro; 
schoolbrede informatie vanuit het MT en van de 
managementassistente wordt vanuit ParnasSys  
via mail verzonden. 

•  De maandelijkse nieuwsbrief.
•  Periodiek een klassennieuwsbrief.
•  De sfeermail per klas die drie keer per jaar  

verstuurd wordt. 
•  Het ouderportaal van ParnasSys.

•  De schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt.
•  De schoolgids die aan het begin van het nieuwe 

cursusjaar uitgereikt wordt.
•  De jaarlijkse ledenvergadering.
•  De contactavonden die drie maal per jaar plaats-

vinden.
•  De jaarlijkse inschrijfavond in januari. 
•  Op verzoek wordt er ouderbezoek afgelegd door  

de leerkrachten. 

Extern is er onder andere communicatie met:
•  De gemeente Ede middels het BO3-overleg. Hierin 

participeren naast de gemeente alle scholen van 
Ede en wordt gesproken over tal van onderwerpen, 
zoals renovatie en nieuwbouw van scholen, subsidie 
voor extra taken die scholen uitvoeren, opvang van 
vluchtelingen et cetera.

•  De gemeente door middel van een jaarlijks overleg 
over de huisvesting.

•  Een aantal reformatorische scholen uit de omge-
ving (Vebakowosz).

•  De besturenorganisatie VGS (Vereniging  
Gere formeerd Schoolonderwijs).

•  De schoolbegeleidingsdienst Berséba en  
hogeschool Driestar Educatief.

•  De buurtbewoners die het sleutelbeheer van  
het schoolplein verzorgen.

In 2021 is de website voor de school actueel gehouden. 
Op de website, die een open gedeelte heeft en een 
gedeelte waarvoor ingelogd moet worden, is de meeste 
informatie met betrekking tot de school opgenomen.

AVG
In het kader van de privacywet heeft de functionaris 
gegevensbescherming een audit uitgevoerd op het 
gebied van gegevensbescherming. Benodigde acties 
daaruit zijn in gang gezet. 

Klachten
Er zijn in 2021 geen klachten conform de klachten-
regeling binnengekomen. Enkele binnengekomen 
meldingen van ouders zijn naar wederzijdse tevreden-
heid besproken tussen de ouders en de directeur- 
bestuurder. 

‘Schouder aan Schouder’
Enkele ouders organiseren opvoedingskringen, 
genaamd ‘Schouder aan Schouder’. Hoewel de  
opvoeding thuis de primaire taak van de ouders is, 
steunt de school dit initiatief. 
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Jubileum 
In augustus 2020 bestond de school 50 jaar. Er is  
een jubileumprogramma voor het schooljaar 2020-
2021 opgesteld. Hiervoor was reeds in 2019 intern  
een jubileumcommissie samengesteld en een extern 
bureau ingeschakeld voor het samenstellen van een 
jubileummagazine. De door de jubileumcommissie 

geplande activiteiten in 2020 konden door corona  
niet allemaal worden uitgevoerd. De jubileumschoolreis 
heeft we als afronding van het jubileumjaar met alle 
kinderen van de school in juni 2021 plaatsgevonden. We 
zijn naar Beekse Bergen geweest. Het was een groot 
succes waar de kinderen erg van genoten hebben.
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6. Verantwoording financiën

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie.

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.

Realisatie staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

Realisatie 2020
x € 1.000

Realisatie 2021
x € 1.000

Begroting 2021
x € 1.000

Verschil

Baten

Rijksbijdragen                 2.280                 2.523                 2.280           242 

Overige overheidsbijdragen                       3                       4                      -                 4 

Overige baten                      34                      45                      33             12 

Totaal baten                 2.317                 2.572                 2.313           259 

 

Lasten  

Personele lasten                 1.948                 1.945       1.906             39 

Afschrijvingen                      62                      66                      71              -6 

Huisvestingslasten                      98                    102                    102               0 

Leermiddelen                    102                      97                    104              -7 

Overige instellingslasten                    138                    152                    127             25 

Totaal lasten                 2.348                 2.363                 2.311             52 

 

Saldo baten en lasten                      -31  209 2 207 

 

Saldo fin. baten en lasten  -1  -1  -  -1

    

Nettoresultaat -31 208  2 206

Realisatie 2020 Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil

Stadhouder Willem III-school              -11.950              225.601               19.101     206.500 

Vereniging                 4.273                 3.385                 1.030         2.355 

Vervoer              -23.616              -21.028              -17.700        -3.328 

Totaal             -31.292            207.959                2.431    205.528 
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Algemeen
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwik -
ke lingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de exploitatie 
en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele 
posten in de begroting. Reeds aan het begin van het 
jaar was bekend dat er een nieuwe cao moest komen. 
De oude cao liep tot 1 november 2020 en was reeds 
verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging  
voor komend jaar was er reeds rekening mee gehouden 
dat hieruit een gedeelte van de verwachte salaris-
verhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot  
en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 
2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de moni-
toring werd daardoor vertekend aangezien de loon-
kosten steeds achterliepen op de bekostiging. 

Een andere ontwikkeling was het opstarten van het 
Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is hier 
reeds melding van gemaakt en is er een verantwoor-
ding opgenomen. 

Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 
kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 
afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling 
van de compensatie voor de leeftijdsontwikkeling van 
het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege 
genoemde NPO subsidie. Daarnaast was er in 2020 
sprake van extra loonkosten waarvoor de compensatie 
reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon toen vanwege de 
regelgeving niet worden gematcht. Hierdoor is een 
belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 
2020 hogere kosten (78.000 euro) laat zien waarvoor 
de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is 
deze matching door tijdigheid van de cao wel mogelijk. 
De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor 
een forse indexatie. 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en 
begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 
grote rol. Naast de compensatie voor gestegen 
loonkosten (sociale lasten) en gestegen pensioen-
premies welke zowel in de baten als de loonkosten 
terugkomen, zijn er extra gelden ontvangen vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast zijn er 
subsidies aangevraagd voor ‘extra hulp in de klas’. 

Nadere toelichting
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige 
ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting.

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 
242.000 euro. Dit is voor 49.000 euro toe te wijzen aan 
indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij 

behorende sociale lasten. De NPO baten (701 euro per 
leerling vanaf augustus) zorgen voor 122.000 euro aan 
extra baten. De baten vanuit de subsidie ‘extra hulp in 
de klas’ bedroeg bijna 61.000 euro. Daarnaast wijkt de 
bijdrage passend onderwijs (ruim 10.000 euro positief) 
af vanwege een extra uitkering van het samenwerkings-
verband welke in december is ontvangen. 

De gemeentelijke baten komen 4.000 euro hoger uit 
dan begroot. Dit betreft niet begrote baten vanwege 
een vandalismevergoeding en een subsidie voor het 
opzetten van een klusklas. 

De overige baten laten een positieve afwijking van 
12.000 euro zien. De ouderbijdragen en de verenigings-
baten kwamen in totaal ruim 5.000 euro hoger uit. 
Daarnaast waren de vergoedingen van Driestar 
Educatief hoger (SAM en schoolopleidersvergoeding).

De personele lasten komen op totaalniveau 39.000 
euro hoger uit dan begroot. Voor 35.000 euro heeft  
dit betrekking op hogere loonkosten terwijl de overige 
personele lasten een hogere besteding van 4.000 euro 
laten zien. Deze verschillen kennen de volgende 
verklaringen: 
•  De inzet is vrijwel gelijk aan de begroting gerea-

liseerd. De gerealiseerde vervangingslasten zijn 
(18.000 euro) voordeliger uitgekomen ten opzichte 
van de begroting; 

•  Voor 53.000 euro wordt dit verschil verder ver-
klaard vanwege de CAO wijziging. Deze is in novem-
ber vastgesteld en met terugwerkende kracht is er 
een verhoging van het salaris uitbetaald. Hiervoor 
zijn in de baten ook hogere indexaties zichtbaar;

•  De overschrijding van 4.000 euro op de overige 
personele lasten kent verschillende verklaringen. 
De besparing op de vervangingslasten (zie boven)  
is uiteindelijk hier uitgegeven waardoor de kosten 
voor personeel niet in loondienst 16.000 euro 
hoger uit zijn gekomen (invaldocent). Ook de kosten 
voor bedrijfsgezondheidszorg waren hoger (3.000 
euro). Daar staat een besparing op de scholing/
schoolontwikkelkosten en lagere kosten voor 
representatiekosten personeel tegenover. 

De afschrijvingen komen voordeliger uit. Naast dat  
de begrote investeringen niet geheel zijn gerealiseerd, 
hebben de investeringen ook later in het jaar plaatsge-
vonden. 

De huisvestingslasten laten een gelijke uitkomst zien. 
Wel zijn er onderling niet substantiële verschuivingen 
zichtbaar. 
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De leermiddelen zijn 7.000 euro voordeliger uitge-
komen dan begroot. Met name de besparing op de 
kopieerkosten zorgt voor deze besparing. Er is geen 
(grote) afrekening geweest voor meerkopieën. 

De overige instellingslasten laten een overschrijding 
van 25.000 euro zien. Binnen de kosten voor admini-
stratie en beheer zijn extra kosten geweest vanuit de 
VBSO (overleg Ederveen) en de VGS (Lunteren). De 
kosten voor managementondersteuning waren hoger 

door kosten van het MJOP, het afnemen van een 
risico-analyse en wat HRM advies. De kosten school-
krant omvat meer dan alleen kosten voor de school-
krant. Deze regel omvat o.a. kosten voor PR/
Schoolkrant/schoolgids en bestonden in 2021 uit 
diverse kosten voor leerlingrapporten, schoolgids en 
jaarverslag (kosten drukkerij en Studio Spankracht). 

Er is geen rente begroot. Er is afgerond 1.257 euro aan 
rente betaald. 

ACTIVA Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  584  511  524 

Financiële vaste activa  5  12  12 

Totaal vaste activa  588  523  536 

Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  131  111  108 

Liquide middelen  997  1.010  899 

ACTIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Immateriële vaste activa                -                  -                  -   
Materiële vaste activa              598              584              511 
Financiële vaste activa                -                   5               12 
Totaal vaste activa             598             588             523 

Voorraden                -                  -                  -   

Vorderingen              118              131              111 

Liquide middelen           1.140              997           1.010 

Totaal vlottende activa          1.258          1.128          1.121 

Totaal activa           1.856           1.716 1644 

Balans
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
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De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van 
eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf opgeno-
men. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de 
algemene reserve. 

In 2021 is er voor ruim 80.000 euro geïnvesteerd in 
materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 
103.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 66.000 euro 
afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa  
is gestegen. De gerealiseerde investeringen hebben 
betrekking op de volgende categorieën:

ICT € 44.747

Inventaris € 26.365

Leermiddelen € 5.622

Overige € 3.484

Totaal € 80.218

De investeringen ICT hebben betrekking op de aan-
schaf van ipads, surfaces en een nieuwe server. Binnen 
het inventaris zijn aanschaffingen zichtbaar voor 
airco’s, een touchscreen, een geluidsinstallatie en 
overig meubilair. Onder leermiddelen is de aanschaf 
van Namen & Feiten opgenomen. Tenslotte is onder de 
post overige nog zichtbaar dat is geïnvesteerd in een 
draaihek naar het kleuterplein en een lamellenframe. 

De reserves zijn met 208.000 euro gestegen wat 
overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen 
de publieke (school) en private (vereniging/vervoer) 
reserves. Aan een gedeelte van de publieke reserves  
is een bestemming gekoppeld. 

De voorzieningen zijn met 22.000 euro gestegen.  
Aan de voorziening groot onderhoud is een bedrag  
van 44.000 euro gedoteerd. Er zijn 22.000 euro aan 
onttrekkingen geweest (vernieuwen dak, schilderwerk, 
noodverlichting). Daarnaast is er op basis van het 
personeelsbestand een voorziening voor jubileum-
uitkeringen.

Financieel beleid 

Treasury
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten 
plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 
wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand 
jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet 
ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschik-
bare vrije middelen werden overgemaakt naar een 
spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen 
liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen 
van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op 

PASSIVA Ultimo 2021 
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Algemene reserve              817              585              497 

Bestemmingsreserves publiek              320              325              426 

Bestemmingsreserves privaat              347              365              384 

Bestemmingsfonds publiek                -                  -                  -   

Bestemmingsfonds privaat                -                  -                  -   

Eigen vermogen          1.484          1.276          1.307 

Voorzieningen              161              139              139 

Langlopende schulden                -                  -                  -   

Kortlopende schulden              212              301              198 

Totaal passiva           1.856           1.716           1.644 
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de credit rating van de betreffende bank, conform  
de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ 
en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen 
van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te 
waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut 
opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake  
de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. 
Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke 
verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.  
Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven 
dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en 
derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer 
behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 
gegarandeerd te zijn.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veran-
derende context, waarin er sprake is van risico’s.  
Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke 
onzekerheid op verschillende fronten. Sector breed  
is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. 
Dit gaat ten koste van personele inzet. 

Een ander risico is het lerarentekort. Onze school  
krijgt tot nu toe de formatie rond en heeft de komende 
jaren vermoedelijk te maken met formatieve uitbrei-
ding. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker 
wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan 
relatief duur extern personeel ingezet moet worden  
om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de 
hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk 
voor te blijven.

Een meer schoolspecifiek risico is de instroom van het 
aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan 
sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekos-
tiging. De monitoring van het leerlingenaantal  
is een voortdurend punt van aandacht en wordt van 
jaar tot jaar bijgesteld en besproken. 

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. 
Te denken valt aan uitval van personeelsleden, lang-
durig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en  
in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid  
van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s 
omtrent arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze 
zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële 
gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan 
geschonken om zo het risico te beperken en de 
financiële gevolgen beperkt te houden. 

In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent 
onderwijskwaliteit te onderkennen. De deskundigheid 
van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s 
zijn het verlies van leerlingen of inspanningskosten om 
de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het 
personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden 
om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op 
peil te houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget 
beschikbaar. 

De vereniging is niet aangesloten bij het Vervangings-
fonds waardoor zij vervanging en overige kosten bij 
ziekte zelf draagt. Daarnaast is er ook geen aansluiting 
bij het Participatiefonds. Eventuele gevolgkosten bij 
ontslag (wachtgeld) komen voor rekening van de 
vereniging. Daarnaast is er geen aansprakelijkheids-
verzekering afgesloten, waardoor de gevolgen van dit 
risico ook voor de vereniging zelf komt. In een bij de 
school aanwezige risicoanalyse zijn deze risico’s ook 
gekwantificeerd. 

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico 
op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen is 
dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud 
volgens een andere systematiek opgebouwd dient te 
worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald 
moeten worden per onderhoudscomponent én zal  
op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. 
Het effect van deze andere systematiek is meestal  
dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde 
voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een 
recht streeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast 
moet gedacht worden aan risico’s die kunnen gaan 
spelen bij nieuwbouw of renovatie. Ook leegstand of 
juist het gebrek aan ruimtes zijn risico’s die zich kunnen 
voordoen. 

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg 
wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste 
stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de 
begroting opgevangen kan worden.

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële 
risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 
rondom de identiteit, communicatie en de naleving van 
de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het 
verslag van het toezichthoudend orgaan.

Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s  
en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar 
financieel beleid onder andere het kengetal weerstands-
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vermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermo-
gen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vast  stelling 
van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van 
een organisatiespecifiek risicoprofiel van 17%. 

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt 
in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, 
om indien nodig acties te ondernemen om de impact 
van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting 
speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een 

dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kosten-
patroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjaren-
begroting aanpassingen doorgerekend worden. 

De hierboven beschreven risicobeheersings- en 
controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden 
die de continuïteit van de organisatie in gevaar hebben 
gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen 
aan de systemen door te voeren. 

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende verwachte leerling-
aantallen in de komende jaren. 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien. 
Het leerlingaantal is afgelopen jaren redelijk stabiel. De komende jaren is rekening gehouden met een stijging van 
het aantal leerlingen. Bij de begroting van instroom voor komende jaren is rekening gehouden met doopcijfers. 
Daarmee is voor de komende jaren een betrouwbare schatting te maken. 

Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Onderbouw totaal 218 217 214 223 225 227

Bovenbouw totaal 200 210 222 222 218 218

Totaal 418 427 436 445 443 445

Verloop leerlingaantal

500

400
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200
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
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Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet 
zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. Vanwege de ontvangen NPO gelden is besloten 
de toekomstige formatie uit te breiden (ook vanwege 
de verwachte stijging van het aantal leerlingen). 
Vervolgens is vanaf 2023 (einde NPO) wel weer een 
lagere inzet zichtbaar. Uiteindelijk zal bij een nieuwe 

begrotingsronde gekeken worden of deze begrote 
afbouw nog noodzakelijk is. Het leerlingaantal kan 
namelijk positiever uitvallen maar ook hogere baten 
door bijvoorbeeld de vereenvoudiging van de bekos-
tiging kunnen zorgen voor een hogere (aan te houden) 
inzet dan hier weergegeven. 

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Leerkracht 20,10 19,76 20,76 20,52 20,33 20,33

Onderwijsondersteunend personeel 6,83 7,42 7,73 7,49 7,15 7,15

Schoonmaak 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Vervanging eigen rekening 0,48 0,34 0,70 0,70 0,70 0,70

Totaal 28,87 29,00 30,67 30,19 29,65 29,65

Realisatie 2021
x € 1.000

Begroting 2022
x € 1.000

Begroting 2023
x € 1.000

Begroting 2024
x € 1.000

Baten

Rijksbijdragen             2.523             2.518                 2.520             2.462 

Overige overheidsbijdragen                    4                    3                      -                    -   

Overige baten                  45                  34                      34                  34 

Totaal baten             2.572             2.555                 2.555             2.496 

Lasten

Personele lasten             1.945             2.062                 2.090             2.082 

Afschrijvingen                  66                  72                      80                  83 

Huisvestingslasten                102                224                    104                104 

Leermiddelen                  97                146                    133                105 

Overige instellingslasten                152                124                    124                124 

Totaal lasten             2.363             2.628                 2.530             2.498 

Saldo baten en lasten               209                -73                     25                  -1 

Saldo fin. baten en lasten  -1  -  -  - 

Nettoresultaat 208  -73 25 -1

FTE

Staat van baten en lasten 
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Balans

Het overzicht op pagina 30 geeft de begroting weer 
voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat het 
komende jaar bewust een negatieve resultaat zien.  
In de begroting van 2022 is een afboeking van een 
vordering op het ministerie van OCW verwerkt wat  
de belangrijkste reden is voor dit negatieve resultaat. 
Deze afboeking wordt verwacht vanwege de vereen-
voudiging van de bekostiging per 1-1-2023. Voor 2025 

en 2026 zijn vooralsnog begrotingen rond de nullijn 
zichtbaar. 

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjaren-
begroting is de gewenste formatieve uitbreiding, in 
relatie tot de leerlingaantallen en de vermoedelijke 
stijging in de bekostiging vanwege de vereenvoudiging 
van de bekostiging. 

ACTIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

Immateriële vaste activa                -                  -                  -                  -   

Materiële vaste activa              598              590              595              582 

Financiële vaste activa                -                  -                  -                  -   

Totaal vaste activa             598             590             595             582 

Vorderingen              118               42               42               42 

Liquide middelen           1.140           1.140           1.131           1.153 

Totaal vlottende activa          1.258          1.182          1.173          1.195 

Totaal activa          1.856          1.773          1.768          1.776 

PASSIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

Algemene reserve              817              674              715              731 

Bestemmingsreserves publiek              320              325              325              325 

Bestemmingsreserves privaat              347              328              312              295 

Eigen vermogen          1.484          1.327          1.352          1.351 

Voorzieningen              161              195              166              176 

Langlopende schulden                -                  -                  -                  -   

Kortlopende schulden              212              250              250              250 

Totaal passiva          1.856          1.773          1.768          1.776 

31



De tabel op pagina 31 toont de balans over 2021 en  
de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is  
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 
2022 zijn echter berekend op basis van een voorlopige 
inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 
2021. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 
ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter  
wel inzichtelijk.

Er is geen sprake van majeure investeringen in de 
komende jaren. Ook heeft er geen doordecentralisatie 
van huisvesting plaatsgevonden. Op het balans-
overzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa  
de komende jaren stabiel zullen blijven. Na 2022 is  
er gebruik gemaakt van realistische stelposten om  
de kengetallen niet teveel te vertekenen. 

Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering  
op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 
zichtbaar onder de vorderingen. 

Door de huidige begrote resultaten zal het eigen 
vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat wisselende standen 
zien door de verwachte onttrekkingen die plaats zullen 
vinden (met name vloerafwerking in 2023). 

Financiële positie

Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere 
beoordeling worden gegeven van de financiële gezond-
heid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze 
gelden voor 2020 en 2021, worden tevens de begrote 
waarden getoond. De signaalwaarde betreft de 
signa leringswaarde van de inspectie. De organisatie 
hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken 
mede worden meegenomen in de toelichting. 

De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie  
het gesprek aan zou willen gaan. De eerste 3 gestelde 
normen zijn dermate laag, dat hier vrijwel altijd aan 
voldaan zal worden. In het algemeen wordt alleen de 
signaleringswaarde zo nodig besproken. 

De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie 
aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel de 
lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger 
ligt dan 0,5 is er meer eigen vermogen dan vreemd 
vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte sol-
va bil iteit hier ruim boven. 

Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft  
als doel om financieel zwakke scholen op de radar  
te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt 
berekend door het eigen vermogen te delen door de 
totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan.  
Voor onze organisatie wordt een andere berekening 
van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij 
wordt het eigen vermogen eerst gecorrigeerd door  
de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers 
direct beschikbaar voor financiële tegenvallers. Voor 
onze organisatie ziet dit er als volgt uit: 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024

Solvabiliteit 0,30 0,74 0,80 0,75 0,76 0,76

Weerstandsvermogen inspectie 5,00% 55,05% 57,69% 51,95% 52,92% 54,11%

Liquiditeit 1,50 3,74 5,94 4,73 4,69 4,78

Rentabiliteit n.v.t. -1,35% 8,09% -2,84% 0,96% -0,05%

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 1,17 1,42 1,25 1,27 1,30

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 17% 30,35% 35,09% 29,27% 30,03% 31,22%

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 17% 17,35% 23,95% 18,76% 20,09% 21,63%
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Hierin is zichtbaar dat er voldoende buffervermogen 
aanwezig is.

De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kort-
lopende vorderingen en liquide middelen en de kort-
lopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de 
verplichtingen op korte termijn voldaan kan worden.  
Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende 
middelen anderhalve keer zo hoog als de kortlopende 
verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes 
liggen hier ruimschoots boven. 

De rentabiliteit is dit jaar positief, wat verklaard wordt 
door hogere baten vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. 
Hierbij zijn de totale baten gelijk aan de totale lasten. 
Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te 
wijken. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem 
te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. De 
inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook 
afhangen van de financiële positie. 

De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk 
bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de waarde 
boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van 
teveel vermogen. Onze vereniging houdt gelden aan 
om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen.  
Deze (verhoogde) risicobuffer bestaat uit een gespe-
cificeerde inschatting wat nodig is aan vermogen om 
de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te 
brengen. Naast deze buffer wordt er vermogen 
aangehouden voor de volgende doeleinden:

•  Er is een vordering opgenomen aan het ministerie 
van OCW vanwege een onregelmatig betaalpatroon 
van de bekostiging. Door de toekomstige vereen-
voudiging van de bekostiging vervalt deze vordering 
en zal in mindering worden gebracht op het eigen 
vermogen. Deze vordering is reeds in de begroting 
van 2022 verwerkt;

•  Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud  
te worden omgezet naar een nieuwe systematiek. 
Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waar-
schijnlijkheid een hogere stand van de voorziening 
benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen 
vermogen). De omvang is nog niet exact bekend, 
maar is voorlopig ingeschat op 200.000 euro;

•  Met deze gegevens is een weerstandsvermogen  
op publiek niveau van 22% ongeveer gelijk aan wat 
onderbouwd aan vermogen aangehouden zou 
kunnen/mogen worden (bovengrens). 
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Staat van baten en lasten over 2021 van de school

2021 Begroting 2021 2020

Baten

Rijksbijdragen  2.522.545  2.280.301  2.279.790 

“Overige overheidsbijdragen en - subsidies”  4.035  -  3.252 

Overige baten  23.117  14.375  13.773 

Totaal baten  2.549.697  2.294.676  2.296.814 

Lasten

Personeelslasten  1.945.050  1.906.363  1.947.781 

Afschrijvingen  63.187  68.912  59.526 

Huisvestingslasten  102.433  102.000  97.934 

Overige lasten  212.169  198.300  203.121 

Totaal lasten  2.322.839  2.275.575  2.308.362 

Saldo baten en lasten  226.858  19.101  11.547-

Financiële baten en lasten   1.257-  -  403-

Nettoresultaat  225.601  19.101  11.950-
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Staat van baten en lasten over 2021 van de vereniging

2021 Begroting 2021 2020

Baten

Ledencontributies  8.436  7.000  6.256 

Collecten kerken/donaties/giften  500  500  2.775 

Totaal baten  8.936  7.500  9.030 

Lasten

Betaalde giften/bijdragen  -  1.000  - 

Jubilea  1.500  -  - 

Representatiekosten  100  500  200 

Leerlinggebonden activiteiten  1.490  2.000  1.847 

Afschrijvingen  2.460  2.470  2.460 

Overige lasten  -  500  - 

Totaal lasten  5.550  6.470  4.507 

Saldo baten en lasten  3.385  1.030  4.523 

Financiële baten en lasten -  - 250-

Nettoresultaat  3.385  1.030  4.273 

In de verenigingslasten zijn de ‘afschrijvingen’ meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn 
deze kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.
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Staat van baten en lasten over 2021 van het vervoer

2021 Begroting 2021 2020

Baten

Collecten kerken/donaties/giften  7.594  6.000  4.737 

Bijdrage leerlingenvervoer  5.794  5.300  6.683 

Totaal baten  13.388  11.300  11.421 

Lasten

Lasten leerlingenvervoer  34.416  29.000  35.036 

Totaal lasten  34.416  29.000  35.036 

Netto resultaat  21.027-  17.700-  23.615-
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We willen dit jaarverslag besluiten met de volgende aansporing:

“Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE 
en wijk van het kwade;”

Spreuken 3:7
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